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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ketersediaan nutrien merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Ketersediaan nutrien ini tergolong dalam 

faktor eksternal yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan, perkembangan dan 

produktivitas tanaman. Penyediaan nutrien bagi tanaman dapat dilakukan dengan 

penambahan pupuk yang dapat diserap oleh tanaman. Pupuk adalah suatu bahan yang 

mengandung satu atau lebih unsur hara yang dibutuhkan untuk kesuburan tanah dan 

menunjang pertumbuhan tanaman. Kebutuhan nutrisi tersebut terpenuhi dengan 

pemberian bionutrien. Bionutrien merupakan nutrisi untuk tanaman yang diperoleh 

dari senyawa-senyawa esensial yang berasal dari tumbuhan melalui proses ekstraksi 

(Kurniasih, 2009). Bionutrien dapat memberikan kebutuhan nutrisi yang cukup bagi 

tanaman untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil produksi tanaman tanpa 

menyebabkan pencemaran tanah dan air (Nurzaman, 2010).  

Penelitian tentang bionutrien telah dimulai sejak tahun 2006 dengan fokus 

penelitian pada pencarian tanaman potensial, penentuan kondisi optimum ekstraksi, 

dan aplikasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kajian tentang 

bionutrien telah banyak dilakukan sampai saat ini diantaranya yaitu bionutrien AMA 

dan bionutrien PBAG. Kedua bionutrien ini berasal dari tanaman-tanaman potensial 

yang tumbuh di daerah tropis. Bionutrien AMA dan bionutrien PBAG mengandung 

nutrien yang dibutuhkan tanaman seperti nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K). 

Sebagian unsur hara yang terkandung dalam bionutrien berada dalam bentuk senyawa 

organik (Mardiansyah, 2010). 
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Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, bionutrien AMA 

dan bionutrien PBAG diaplikasikan terhadap beberapa jenis tanaman. Jenis tanaman 

yang telah diaplikasikan menggunakan bionutrien AMA antara lain: cabai merah 

keriting (Capsium Anmum L.) dan padi (Oryza sativa L.). Pemberian bionutrien baik 

cara organik maupun anorganik dilaporkan dapat mempengaruhi pertumbuhan 

tanaman. Bionutrien AMA1 memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 

cabai merah keriting (Capsium Anmum L.) dengan konstanta laju pertumbuhan 

sebesar 0,170 minggu
-1

 pada dosis 2% (Zainaldi, 2011), pada tanaman padi (Oryza 

Sativa L.) bionutrien AMA1 memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman 

dengan konstanta laju pertumbuhan sebesar 0,0752 minggu
-1

 dan hasil panen padi 

kering sebesar 32,416 gram pada dosis 15 mL/L dan bionutrien AMA2 menghasilkan 

konstanta laju pertumbuhan sebesar 0,1030 minggu
-1

 dan hasil panen padi kering 

sebesar 37,017 gram pada dosis 100 mL/L (Garnadi, 2013). 

Sedangkan jenis tanaman yang telah diaplikasikan menggunakan bionutrien 

PBAG yaitu tanaman padi (Oryza sativa L.). Bionutrien PBAG1 pada dosis 0,5% 

terbukti memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman padi (Oryza sativa L.) 

dengan konstanta laju pertumbuhan sebesar 0,1154 minggu
-1

 dan hasil panen padi 

kering sebesar 30,6880 gram (Nurfitriana, 2013) dan bionutrien PBAG2 dosis 10% 

memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman padi (Oryza sativa L.) dengan 

konstanta laju pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 0,1181 minggu
-1 

dan hasil panen 

padi kering sebesar 30,6520 gram (Nugraha, 2013). 

Dari hasil penelitian-penelitian bionutrien yang telah dilakukan, terbukti 

bahwa penggunaan bionutrien dapat mendorong pertumbuhan tanaman untuk 

meningkatkan hasil pertanian. Selain itu, Penelitian sebelumnya telah dilakukan 

penambahan ion logam (Ca
2+

, Mg
2+

, Zn
2+

, Mn
2+

, Cu
2+

 dan Fe
2+

) terhadap bionutrien 

CAF dengan dosis 10 mL/L, 20 mL/L, 25 mL/L, 30 mL/L dan 50 mL/L yang 

diaplikasikan pada tanaman padi (Oryza sativa L.). Pemberian bionutrien CAF pada 

dosis 10 mL/L dengan penambahan ion logam terbukti memberikan pengaruh 
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terhadap pertumbuhan tanaman padi dengan konstanta laju pertumbuhan sebesar 

0,119 minggu
-1 

dan konstanta laju perkembangan jumlah anakan yaitu sebesar 0,329 

minggu
-1

. Sedangkan untuk hasil panen terbanyak diberikan bionutrien CAF dosis 20 

mL/L dengan bobot gabah kering sebanyak 55,982 gram (Mubaroq, 2013). 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa penambahan ion 

logam (Ca
2+

, Mg
2+

, Zn
2+

, Mn
2+

, Cu
2+

 dan Fe
2+

) terhadap bionutrien CAF dilaporkan 

dapat memberikan pengaruh terhadap laju pertumbuhan, perkembangan dan hasil 

panen tanaman padi (Mubaroq, 2013). Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi terkait pengaruh bionutrien AMA2 dan bionutrien PBAG2 

dengan penambahan ion logam yang sama terhadap pertumbuhan dan hasil panen 

tanaman padi (Oryza sativa L.).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, masalah yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Gugus fungsi apa sajakah yang terkandung dalam bionutrien AMA2 dan 

bionutrien PBAG2 berdasarkan analisis data hasil instrumentasi FTIR? 

2. Bagaimana pengaruh bionutrien AMA2 dan bionutrien PBAG2 dengan 

penambahan ion logam Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

 dan Zn
2+ 

terhadap laju 

pertumbuhan tanaman padi (Oryza sativa L.)? 

3. Bagaimana pengaruh bionutrien AMA2 dan bionutrien PBAG2 dengan 

penambahan ion logam Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

 dan Zn
2+ 

terhadap hasil 

panen tanaman padi (Oryza sativa L.)? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai : 

1. Gugus fungsi apa saja yang terkandung dalam bionutrien AMA2 dan bionutrien 

PBAG2 berdasarkan analisis data hasil instrumentasi FTIR. 
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2. Pengaruh bionutrien AMA2 dan bionutrien PBAG2 dengan penambahan ion 

logam Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

 dan Zn
2+ 

terhadap laju pertumbuhan tanaman 

padi (Oryza sativa L.). 

3. Pengaruh bionutrien AMA2 dan bionutrien PBAG2 dengan penambahan ion 

logam Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Cu
2+

, Mn
2+

 dan Zn
2+

 terhadap hasil panen tanaman padi 

(Oryza sativa L.). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk memperoleh informasi mengenai peran ion 

logam terhadap bionutrien AMA2 dan bionutrien PBAG2 dalam meningkatkan 

produksi hasil panen tanaman padi (Oryza sativa L.) dan dapat digunakan sebagai 

pupuk cair yang ramah lingkungan. 

 

 

 

 


